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 مكّثف النحو والصرف

: معاني حروف الجّر : أوًلا 

 (  ...بٌٌن املعىن الذم أفاده حرؼ اجلر املخطوط حتتو ) (....استخرج من النص حرؼ جر يفيد  ): سؤاؿ الوزارة 

o  مػًٍن :

 املثاؿ املعىن
 . املهد إىل اللحًد مناطلٍب العلمى   ابتداء الغاية الزمانٌية

 اليوـً تعارفنا    كنطوم ما جرل مٌنامن  
 

 اٍلمىٍسًجًد اْلٍىرىاـً ًإىلى اٍلمىٍسًجًد مًٌنى  سيٍ حىافى الَّلًذم أىٍسرىلٰى بًعىٍ ًدًه لىٍي ن :" قاؿ تعاىل   ابتداء الغاية املكانية
تًنىا ۚ  ًإنَّلوي ىيوى السَّلًمييي اٍل ىً ًني  ٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن  آى رىٍ نىا حى  ". اٍاىٍق ى  الَّلًذم  ى

  ٌمافى إىل دممشى منانتقىل املسافري   
 

 "اْلنٌن إىل حوراف "  ق يدة  منحفظٍت مسًنة أبياًتن   الت عيض
  الكلمات ما ت عث السعادة يف قلوب اآلخرين منأختار  

ا ًمٍن أىسىاًكرى :" قاؿ تعاىل   بياف اجلنس أيكلىٰىًئكى َلىيٍم جىنَّلاتي  ىٍدفو َتىًٍرم ًمن حتىًٍتًهمي اٍاىنٍػهىاري ُييىلَّلٍوفى ًفيهى
رىؽو مُّتَّلًكًئٌنى ًفيهىا  ىلى  اٍاىرىاًئًك ۚ  نًٍعمى مًٌن ذىىىبو كىيػىٍل ىسيوفى ثًيىا ن خيٍضرنا ًمن ًإٍستػى ػٍ  سينديسو كى

 ".الثػَّلوىابي كىحىسينىٍت ميٍرتػىفىقنا
  ذىبمنتربٌ ت سوسني بسوارو  

 : قاؿ الما ر   الس  ٌية
  حرًٌ  رو  ْلما متوٌى ً  من  فظللتي يف أمر اَلول ميتحيٌػرنا            

 
  مولودة كى ها هللا لنا من ٌمت الفرحة بيتنا  
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o   إلػػػ : 

 املثاؿ املعىن
ةى ًلديليوًؾ المَّلٍمسً  :" قاؿ تعاىل   انتهاء الغاية الزمانٌية كىقػيٍر فى اٍلفىٍجًر ۖ ًإفَّل قػيٍر فى   ىسىًش اللَّلٍيلً  ًإىلىٰى  أىًقًم ال َّل ى

 "اٍلفىٍجًر  ىافى مىٍمهيودنا 
  اٍلعيميًر ًلكىٍي َلى يػىٍعلىمى  أىٍرذىؿً  ًإىلىٰى  يػيرىدُّ  مَّلن كىًمنكيم  ۚ   كىااَّلي خىلىقىكيٍم  يَّل يػىتػىوىفَّلا يمٍ :" قاؿ تعاىل

ئنا ۚ  ًإفَّل ااَّلى  ىًليمه قىًديره   " بػىٍعدى ً ٍلمو  ىيػٍ
  املكت ة العاٌمة أس و يًّا إىلا تاد جواده الذىاب   انتهاء الغاية املكانية 

  1492كصل  ولوم وس إىل القارٌة اامريكٌية  اـ 
 . قليب إىلاملمار ة يف اْلفاظ  ل  ال يئة من أحٌب اا ماؿ   الت ػيػٌن

  ما أحٌب ال  ة إلػيَّل 
o   فػػػػػػػػي : 

 املثاؿ املعىن
  الٌ  اح ت قيك نميطنا طيلةى اليوـً يفدمارسة الرآضًة   الظرفية الزمانية 

  العطلة ال يفٌية  ل  الت وير الفتو رايفيفتدرٌبت مركل كصديقاهتا  

 " أىٍدَنى ااىٍرًض كىىيم مًٌن بػىٍعًد  ىلىً ًهٍم سىيػىٍغًل يوفى يف  يًل ىًت الرُّكـي،  الػم،:" قاؿ تعاىل   الظرفٌية املكانية اْلقيقية 
  ـي معرض للكتاب   ااردفًٌ  ٌل  اـو يفيقا

 
  قلوبنا يفأاثر فوزي منتخ نا العاب القول الفرحةى   الظرفية املكانية اجملازية 

  قليب يفمكانك  
 ىٌرة ربطتها ، فلم تطعمها كمل تد ها يفدخلت امرأة الٌنار  :" iقاؿ رسوؿ هللا   الس  ية 

 .أت ل من خماش اارض 
  ىديٌة قٌدمها َلا أيب يف ذ رل زكاجهما يففرحت كالديت  
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o   لػػػػ : 

 املثاؿ املعىن
 . ج اؿ  جلوف متأٌم ن مجاؿى الط يعًة  ل كقف ىيثم   اَلستع ء اْلقيقي 

  رفة بيتنا  ل حلمت أٌنين أقف   

 :قاؿ   د الرحيم حممود   اَلستع ء اجملازم 
  راحيت      كأيلقي هبا يف مهاكم الٌردل       ل سأمحل ركحي 

  ليَّل دينه قدميه  . 
ًلكى  لىن يػىنىاؿى ااَّلى ْلييوميهىا كىَلى ًدمىاؤيىىا:" قاؿ تعاىل   الٌس  ٌية  كىلىٰىًكن يػىنىاليوي التػَّلٍقوىلٰى ًمنكيٍم ۚ   ىذىٰى

ًر اٍلميٍحًسًنٌنى  ىلى ٰى سىخَّلرىىىا لىكيٍم لًتيكىربًٌيكا ااَّلى  ا يٍم ۗ  كىبىمًٌ   "  مىا ىىدى
  دتٌيز أدائها املسرحٌي  ل تسٌلمت ليل   هادة  كرو من مديرة املدرسة  

ًإفَّل رىبَّلكى لىذيك مىٍغًفرىةو لًٌلنَّلاًس :" قاؿ تعاىل   املي اح ة  ًإفَّل رىبَّلكى   ۖ    يٍلًمًهمٍ  ىلى ٰى كى  لىمىًديدي اٍلًعقىاب كى

." 
  قٌلًة إمكانياتو املاٌدية  ل ااردفُّ بلده معطاء  

 
 

o  ػػػػػػػن  : 

 املثاؿ املعىن
 .  لًٌ ما يضٌرهي  التدخٌن  ناملرءي الذم يهتمُّ ب ٌحتو ي تعد   اجملاكزة 

  اا رار  نابتعد  

 :قاؿ الما ر ابن زيدكف   ال دلٌية 
  دتادم ااس  كالمَّلٍوًؽ سيلوا  نجازيتىين  ن دتادم الوصًل ىجرا          ك

  (بدَل من  ) أيب  نمحلتي ال ضا ةى.  
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o  الٌ ـ : 

 املثاؿ املعىن
 أًتبيي موقعنا إلكرتكنينا لػػ ديقي ينمر فيو نتاجو ااديب  امللكٌية 

  الٌداري لسعيدو. 

  "ٍلميتَّلًقٌنى ػؿً  اجلٍىنَّلةي  كىأيٍزًلفىتً :" قاؿ تعاىل   اَلخت اص 
  اْلدائش العاٌمة لػنا مجيعنا ، فلنحافظ  ليها. 

 
 . استثمرتي الوقت يف العطلة ال يفٌية لػػػلتدرُّب  ل  الس احة   الس  ٌية 

 سافرتي للعمل 
 

 
o  ال ػػػػػػاء : 

 املثاؿ املعىن
 تواصلى نزاره بػػػػاَلاتف مي أسرتو ؛ إلخ ارىم مو د كصلو من الٌسفر   اَلستعانػػػػػػػة 

 
  ت تي  لقلم . 

 أمسكت بػػػيد صديقي  ا رنا تعاكنو  اإلل اؽ اْلقيقٌي 
  

 .مررتي بػػمعرًض الكتاب يف أثناء ذىايب إىل اجلامعة   اإلل اؽ اجملازم
  مررت بػاملسجد 

 حتٌسنت صٌحة املريض بػالتزامو تعليمات الط يب   الس  ٌية 
  يوقب اجملـر بػجرمو  
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: أنواع األدوات :  ثانًيا

 :مػػػػػػػػا   (1
  سؤاؿ الوزارة: 
   (..بٌٌن نوع ما يف ما أييت   )   (.... استخرج من النص تر ي نا يتضٌمن ما املوصولة ، النافية  )
  (اخرت اإلجابة ال حيحة  ) (م حظة إ راب ما  ًن مطلوب  ) 

 الشرح ادلثاؿ نوع ما
  ."يف سىقىر   سىلىكىكيمٍ مىا : "قاؿ تعاىل   اَلستفهامية 

 أثري استخداـ التكنولوجيا يف تطوير التعليم ؟ما  
  (؟  )تستخدـ للسؤاؿ ، كتنتهي اجلملة بع مة 
 ما  دا القر ف الكرمي كاابيات المعريٌة 

 . تطمٍح إليًو حتٌققوي  جلدًٌ كاملثابرة ما  المرطٌية 
 تفعٍل من أمرو حىسن َتيٍزى بػػػًو ما . 

  ، أييت بعدىا فع ف مضار اف جمزكماف
يسٌم  ااٌكؿ فعل المرط كالثاين جواب 

 المرط 

 . طيًلبى إليها من أفكارو لتطوير املدينة ماتيًعدُّ جليٌني   املوصولة
  تفعلوي مجيله ماإفَّل . 

   (الذم  )أتيت مبعىن  

 ! أ ذبى  لمات الما ر ابراىيم طوقاف ما  التعج ٌية
 

 أمجلى املنظرى ما ! 

  (أفعل  )أييت بعدىا  لمة  ل  كزف 
 .كتنتهي بع مة تعٌجب 

 :قاؿ قيس بن امللٌوح    نػػػافية
  حبُّ الٌدآر  غفنى قليب     كلكٍن حبُّ مٍن سىكنى الٌدآراماك

             
 سكنى أحده يف ىذًه املنطقة ما  . 

 
 زاؿى اخلًني موجودنا ما  

 ، تنفي ما بعدىا 
   كقد تدخل  ل  فعل أك اسم أك  ل 

 (...ما برح ، ما انفٌك   )أخوات  اف 
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 :قاؿ أمحد  وقي     ػافٌػػػػػػػة
  ااممي ااخ ؽي ما بىقيت ماكإنػػػػػٌ 

              فإف ىيمي ذى ت أخ قهم ذى وا 
 م تدأ مرفوع : ااممي  -
 خرب مرفوع : ااخ ؽ  -

  ٌالعدكُّ مهزكـه ماإنػ . 

  (إنٌػما  )صورهتا كاحدة  
  كمسٌيت  افٌة اٌّنا تكف إٌف كأخواهتا  ن

 العمل 
  دائمناكأييت بعدىا م تدأ كخرب  

 :  َل     (2
  (...َل الناىية أك النافية : استخرج من النص ): سؤاؿ الوزارة 

     (.... اض ط الكلمة الواردة بعد َل  ) (...... ما نوع َل يف   ارة )

 المرح املثاؿ نوع َل
ٍل  مل اليوـً إىل الغد َل  الناىية   . تؤجًٌ

 
 الفعل املضارع جمزـك  لسكوف  -

 
 حاؿي العليل كقد جفاه ط ي و ** تسألوا  يٌن فحايل بعد مَل

 الفعل املضارع جمزـك حبذؼ النوف  -
 

  اره  ليك إذا فعلت  ظيم *** تنوى  ن خلشو كأتيت مثلوَل
 الفعل املضارع جمزـك حبذؼ حرؼ العٌلة  -

 

  أييت بعدىا فعل مضارع ي دأ  لتاء  ال نا 
 (تػػػػػ  + َل  )

 َل تػمًش يف المارع العاـ  -
 

 َل تػتأخٍر  ن مو د اإلفطار  -
 
  (اَلمتناع  ن أمر معٌٌن  )تفيد النهي  
  الض ط  لسكوف  ال نا 

 . أتسرٌعي يف اْلكًم  ل  الرأم اآلخر ق ل فهمو َل   النافيػػػػػػة
 ـي ق ل تنظيف أسناين َل  . أ 

  ي دأ  لٌتاء  ال نا َلي دأ بفعل مضارع  
  (َل ألعبي ، َل نلعبي ، َل يلعبي  )
  الفعل بعدىا مرفوع  لضٌمة 

ۛ  ًفيًو ۛ ىيدنل   رىيٍبى َلى  ذىٰىًلكى اٍلًكتىابي :" قاؿ تعاىل   النافية للجنس 
 " .ًلٌٍلميتَّلًقٌنى 

 اسم َل النافية للجنس م ين  ل  الفتح: ريب  -

أييت بعدىا اسم نكرة  ل  اا لب كيكوف  -
 .من و ن  لفتحة 
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 . بنطاَلن َلا رتيت من الٌسوؽ قمي نا    اطفة 
 
اسم معطوؼ من وب ك  مة ن  و : بنطاَلن  -

 تنوين الفتح الظاىر  ل   خره 
 

  اجل افي َليفوزي المجاعي . 

   تقي بٌن امسٌن معرفتٌن أك نكرتٌن  
 

 اَلسم املعطوؼ يت ي املعطوؼ  ليو يف :م حظة 
كيعرب  (الرفي، الن ب ، اجلر  )اْلالة اإل رابية 
 ..امسنا معطوفنا 

 : مىػػػػػػػػػن   (3
 (...اض ط الكلمة بعد من ) (... ما نوع من يف   ارة )، ... ( استخرج من النص  : )سؤاؿ الوزارة  
 المرح  املثاؿ (مػػن  )نوع 
ى مىنك:" قاؿ تعاىل   المرطٌية   "َيىٍعىٍل لَّلوي خمىٍرىجنا  يػىتَّلًش ااَّل

 
 درسى ذمحى  من  

 اسم  رط : من  -
 فعل المرط : درسى  -
 جواب المرط : ذمحى   -

  ، أييت بعدىا فع ف مضار اف جمزكماف
يسٌم  ااٌكؿ فعل المرط كالثاين جواب 

 .المرط 
  قد أييت فعل المرط كجوابو فع ف ماضيٌن

كالفعل املاضي َل أييت جمزكما بل يكوف م نينا 
  ل  الفتح يف حمل جـز 

  مؤٌلف  تاب اا اين ؟من  اَلستفهامية 
 حضر املسرحية الساخرة ؟من  

   تستخدـ للسؤاؿ. 
  ما  دا اآلآت  (؟  )تنتهي اجلملة ب

 القر نية كاابيات المعرية 
ي   :"قاؿ تعاىل   املوصولة  ًلكى ييًضلُّ ااَّل كىيػىٍهًدم  يىمىاءي  مىن  ىذىٰى

  "يىمىاءي  مىن
  

  ي دؽي قوليو فعلومىنأيحٌب ًمن الناس  
 

كىو  (الذم  )قد جاءت مبعىن  (من  )ن حظ أٌف 
 اسمه موصوؿه  ، لذلك مسٌيت موصولة 

ملا اختلَّل  (الذم)ككضعنا بدَلن منها  (من  )لو أزلنا 
 .املعىن كبقي مستقيمنا  
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 :  ػػػػػػػػم  (4
   (ما نوع  م  ) (اض ط اْلرؼ اخلًن ل سم بعدىا  ) (أ رب ما بعد  م  ) (اض ط اَلسم ما بعد  م  )سؤاؿ الوزارة  

 الشرح ادلثاؿ  (كم  )نوع 
 .جندمٌو ضٌح  حبياتو ليحيا الوطن  ٍم   اخلػ ػريٌػػػػػػة 

 
مضاؼ إليو جمركر ك  مة جٌره تنوين : جندمٌو  -

 الكسر الظاىر  ل   خره 
  ٍمن امرأةو تسع  للنهوض  لوطن  م . 

كىي اسم يتم استخدامو ليدؿ  ل   : م اخلربيٌة 
الكثرة كليس السؤاؿ، لذا َل حتتاج إىل جواب 

امسنا جمركرنا كيعرب كتقي يف أكؿ اجلملة كأييت بعدىا 
 مضاؼ إليو 

  (من  )قد َير املمٌيز  حبرؼ اجلر  -

 مقالةن قرأتى يف ال حيفة اليومٌية تتحدث  ن  مٍ   اَلستفهامٌية 
 تنظيم الوقت ؟

دتييز من وب ك  مة ن  و تنوين الفتح : مقالةن  -
 .  ل   خره 

  ٍ تا ن فوؽى الٌرؼًٌ ؟ م  
 
 دينارو ا رتيتى  تابى   قٌرة الٌ ديش ؟  مٍ ب  

 
مضاؼ إليو جمركر ك  مة جره تنوين : دينارو  -

 الكسر الظاىر  ل   خره 

 ىي اسم يتم استخدامو : م اَلستفهامية 
ل ستفهاـ  ن  دد جمهوؿ َل نعلمو، لذلك حتتاج 
إىل جواب كتقي يف أكؿ اجلملة ،  ما أييت بعدىا 

اجلملة  كنضي   مة استفهاـ يف ّناية ا من و ن دتييزن 
 ((؟  ))

حبرؼ جٌر أييت املمٌيز  ( م)إذا س قت  -
 جمركرنا  إلضافة 
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االستثناء 

  سؤاؿ الوزارة : 
 .استخرج من النص استثناًء اتمِّا مثبًتا أو اتمِّا منفيِّا أو منقطًعا أو انقًصا  (1
 أعرب ما حتتو خط  (2
 ما نوع االستثناء وما احلكم اإلعرايب للمستثىن (3
 اضبط آخر الكلمة اليت حتتها خط ابلشكل (4
 اخرت اإلجابة الصحيحة  (5

 
  ىو أسلوب يتضٌمن إخراج ما بعد أداة اَلستثناء من حكم ما ق لها :اَلستثناء. 
  أر اف اَلستثناء : 
  ىٌن اجلمييي يف اْلقًل إٌَل املتمائمى : مثاؿ   
 . وىو حدث الغناء  :اْلكم  (1

  .(اجلميع  )وىو الذي مشلو احلكم  : املستثىن منو (2

 .الذي ُأخرج من حكم الغناء  (ادلتشائم  ) وىو االسم الواقع بعد إاّل وىو :املستثىن  (3

، ولالستثناء أدوات أخرى  (إاّل  ) وىي اليت أفادت إخراج ما بعدىا من حكم ما قبلها ، وىي  :أداة اَلستثناء (4

 .، مثل غًن ، سوى ، عدا ، خال ، و حاشا 
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  أنواع اَلستثناء: 

إعراب االسم الواقع  احلكم للمستثىن مثاؿ ..كيف نعرفو نوع االستثناء
 بعد إاّل 

اَلستثناء التاـ 
 (املوجب  )املث ت  

غًن مسبوؽ بنفي ، 
 . واستوىف مجيع أركانو 

غىّن اجلميع يف احلقل 
 .إاّل ادلتشائَم 

مستثىن : ادلتشائَم  واجب النصب
منصوب وعالمة نصبو 

الفتحة الظاىرة على 
 آخره 

غًن مسبوؽ بنفي  اَلستثناء املنقطي 
وادلستثىن من غًن جنس 

 ادلستثىن منو 

حضر الطاّلب إىل 
 الصّف إاّل حقائَبهم 

احلقائب من غًن  )
  (جنس الطاّلب 

مستثىن : حقائَب  واجب النصب
منصوب وعالمة نصبو 

الفتحة الظاىرة على 
 آخره

اَلستثناء التاـ 
 املنفي

مسبوؽ بنفي ومستويف 
 األركاف مجيعها 

ال يعجبين من الناس 
أحٌد إاّل اإلنساَف 

أو  )ادلخلَص 
  (اإلنساُف ادلخلُص 

 جائز النصب
 (مستثىن أو بدؿ )

مستثىن : اإلنسافَ 
منصوب وعالمة نصبو 

الفتحة الظاىرة على 
 بدؿ مرفوع أو. آخره 

وعالمة رفعو الضّمة 
 الظاىرة على آخره 

اَلستثناء الناقص أك 
 املفرٌغ 

مسبوؽ بنفي وادلستثىن 
 منو غًن موجود 

 ما حضرى إٌَل الطٌ بي  
ميكن حذؼ أداة  )

النفي وأداة االستثناء 
ليتكّوف مجلة مفيدة 
ويسهل علينا معرفة 
إعراب االسم الواقع 

  (بعد إاّل 

حسب موقعو يف 
 اجلملة

فاعل : الطاّلب 
مرفوع وعالمة رفعة 
الضّمة الظاىرة على 

 .آخره 
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 ميكن التفريق بٌن ادلستثىن التاـ ادلنفي وادلفرّغ إبزالة أداة النفي وأداة االستثناء ، فإف استقاـ ادلعىن كاف :  م حظة
 .مفّرًغا وإف مل يستقم ادلعىن فإنّو اتـ منفي 

 (اجلملة مستقيمة ادلعىن  )شاىدُت ليلة أمِس برانرًلا ثقافيِّا  : ما شاىدُت ليلة أمِس إاّل برانرًلا واثئقيِّا   : مثاؿ  ،
 إذف االستثناء مفرّغ 

 (اجلملة غًن مستقيمة ادلعىن  )يقم من احلاضرين أحًدا خالًدا : ال يقم من احلاضرين أحٌد إال خالًدا  : مثاؿ آخر 
 . إذف االستثناء اتـ منفي 

 
 يعر ف إ راب اَلسم الواقي بعد إٌَل  ( ًن ، سول  )

إعراب غًن أو سوى واالسم  احلكم  مثاؿ ..كيف نعرفو نوع االستثناء
 الواقع بعدىا  

اَلستثناء التاـ 
 (املوجب  )املث ت  

غًن مسبوؽ بنفي ، 
 واستوىف مجيع أركانو 

شارؾ الالعبوف يف 
 .ادلباراة غًَن اثنٌن  

: غًن أو سوى 
 واجب النصب

مستثىن من وب ك  مة  :  ًنى 
ن  و الفتحة الظاىرة  ل  

  خره
مضاؼ إليو جمركر : اثنٌن 

ك  مة جٌره الياء انٌو ملحش 
     ملثىن

اَلستثناء التاـ 
 املنفي

مسبوؽ بنفي 
ومستويف األركاف 

 مجيعها 

ال يتنّكر للجميل 
إنساٌف غًَن اجلاحِد 

  (أو غًُن اجلاحِد  )

: غًن أو سوى 
 جائز النصب

 ( بدؿ مستثىن أو)

مستثىن من وب ك  مة :  ًنى 
ن  و الفتحة الظاىرة  ل  

 بدؿ مرفوع ك  مة أك.  خره 
 رفعو الضٌمة الظاىرة  ل   خره 

اَلستثناء الناقص أك 
 املفرٌغ 

مسبوؽ بنفي 
وادلستثىن منو غًن 

 موجود 

ال يناؿ اجملَد سوى 
  العاملٌن 

 

 :غًن أو سوى 
حسب موقعو يف 

 اجلملة

فاعل مرفوع وعالمة : سوى
 .رفعة الضّمة ادلقّدرة للتعّذر
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 :(ما خ  ، ما  دا  )أحكاـ  :  أٌكَلن 

  تعرب أفعااًل ماضية واالسم بعدىا يعرب مفعواًل بو منصواًب ، ألهنا أفعاؿ متعديّة 
  َـّ قيٍس  . زرت األماكن األثريّة يف األردف ما عدا أ

 فعل ماض مبين على الفتح ادلقّدر على األلف منع من ظهورىا التعّذر ، والفاعل ضمًن مسترت : دا  -
 .تقديره ىو 

َّـل  -  وىو مضاؼ . مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره :أ
  مضاؼ إليو رلرور ابلكسرة على آخره :قيسو  -

  :(ما  ) بدكف (خ  ،  دا ، حا ا  )أحكاـ : اثنينا 

  تعرب إّما أفعاؿ ماضية وما بعدىا مفعوال بو أو حروؼ جّر وما بعدىا أمساء رلرورة. 
  (أو حاشا احملتكِر منهم  )احرتـُ الّتجار ادلستثمرين حاشا احملتكَر منهم  

 : اإل راب ااكؿ     

فعل ماض مبين على الفتح ادلقّدر على األلف منع من ظهورىا التعّذر ، والفاعل ضمًن مسترت : حا ا  -
 .تقديره ىو 

 مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره: احملتكرى  -

 (احرتـُ الّتجاَر ادلستثمرين حاشا احملتكِر منهم     )  :اإل راب الثاين 

 حرؼ جر : حا ا  -
 .اسم رلرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره  : احملتكرً  -
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 اإلعالل
 تغيًٌن جيري يف أحرؼ العّلة بقلبها أو حذفها  : اإل  ؿ. 
  الفائدة من اإل  ؿ : 

 مراعاة دلناسبة احلركة والتجانس الصويت  (1
 ( ألنّو يف العربية ال يلتقي ساكناف ) ختّلًصا من التقاء الساكنٌن  (3طلًبا للخّفة عند النطق         (2

 

 كي دأ قل ت أك "ماذا حدث من إ  ؿ  )،  (ااصل كالٌدليل  ):  قا دة اإلجابة النموذجٌية لإل  ؿ
 (  .اخت ار اإل  ؿ ) ، ( التعليل أك الس ب ) ،  ("حذفت 

 
ادلفتاح دلعرفة  ادلثاؿ واألصل  القاعدة 

 األصل 
 اإلجابة النموذجّية  طريقة الكشف 

قلب الواك كالياء 
ألفنا إذا حتٌرؾ 

إحدامها ، كس ش 
 بفتحة  

 كَوفَ : كاَف 
 اغتَدوَ : اغتَدى 
 اىتَدَي : اىتَدى 

 
ادلضارع أو 

 ادلصدر

ألف يف وسط 
 الفعل أو آخره 

بدليل ادلضارع  (كَوف  )أصلها  :  افى 
، قلبت الواو ألًفا ، ألهّنا  (يكوف  )

إعالؿ ابلقلب قلب  )حترّكت بعد فتح 
  (الواو ألف 

     قلب الواو والياء مهزة 
قلب الواك كالياء 

مهزة يف اسم الفا ل 
 الث ثي ااجوؼ 

 ابيع : ابئع 
 قاوؿ : قائل 

 
ادلضارع أو 

 ادلصدر

مهزة تقع مكاف 
احلرؼ الثالث 

  (فاعل  )من 

 (يبيع  )أصلها ابيع بدليل ادلضارع :  ئي
، قلبت الياء ألًفا ، ألهّنا وقعت عيًنا يف 

اسم الفاعل الثالثي األجوؼ                   
  (إعالؿ ابلقلب قلب الياء مهزة  )
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       بدليل  (قاوؿ  )أصلها : قائل
، قلبت الواو ألًفا  (يقوؿ  )ادلضارع 

، ألهّنا وقعت عيًنا يف اسم الفاعل 
نوعو  )الثالثي األجوؼ          

 (إعالؿ ابلقلب قلب الواو مهزة 

ادلفتاح دلعرفة  ادلثاؿ واألصل  القاعدة 
 األصل 

 
 ادلضارع

 اإلجابة النموذجّية  طريقة الكشف 
قلب الواك كالياء 
مهزة إذا تطٌرفت 
الواك أك الياء بعد 

 ألف زائدة 

 غناي : غناء 
 مساو : مساء 

 
شعراء وإنشاء ال  )

يوجد فيهما إعالؿ 
ألّف اذلمزة زائدة يف 

شعراء وأصلية يف 
  (إنشاء 

مهزة يف آخر 
 الكلمة 

  بدليل  (غناي  )أصلها  :غناء
، قلبت الياء  (يغين  )ادلضارع 

مهزة ، ألّف الياء تطرّفت بعد ألف 
إعالؿ ابلقلب قلب الياء  )زائدة ،

 (مهزة 
  بدليل  (مساو  )أصلها  : :مساء

، قلبت الواو  (يسمو  )ادلضارع 
مهزة ، ألّف الواو تطرّفت بعد ألف 

إعالؿ ابلقلب قلب  )زائدة ،  
 (الياء مهزة 

 الكثرة وتبدأ حبرفٌن يليهما ألف، وبعدىا حرفاف، أو ثالثة أوسطها ايء ساكنة على  ىي مجوع تكسًن تدؿ :صيغة منته  اجلموع
 ضلو حدائق ، رسائل .
 

قلب حرؼ املد 
الواك ، الياء  )الزائد 

يف املفرد   (، االف 
املؤنث مهزة  إذا 

كقي بعد ألف صيغة 
 منته  اجلموع 

 سحااب: سحائب
 مخايل: مخائل 
 ركاوب: ركائب

 
 ادلفرد

اذلمزة رابعة يف 
 وزف فعائل 

بدليل  (سحااب  )أصلها :   سحائب
، قلبت األلف  (سحابة  )ادلفرد ادلؤنث 

 (األلف  )مهزة ، ألف حرؼ ادلد الزائد 
 )وقع بعد ألف صيغة منتهى اجلموع 

  (نوعو إعالؿ ابلقلب ، قلب األلف مهزة
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%89
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بدليل ادلفرد  (مخايل  )أصلها : اخلمائل  
، قلبت الياء مهزة ،  (مخيلة  )ادلؤنث 

وقع بعد  (الياء  )ألف حرؼ ادلد الزائد 
نوعو إعالؿ  )ألف صيغة منتهى اجلموع 
  (ابلقلب ، قلب األلف مهزة 

 
ادلفتاح دلعرفة  ادلثاؿ واألصل  القاعدة 

 األصل 
 اإلجابة النموذجّية  طريقة الكشف 

     قلب الواك آء 
قلب الواك آء إذا 
 تطٌرفت بعد  سر 

 حظوَ : حِظَي 
 الّداعو : الّداِعي 

 
نسي والعاين ال  )

إعالؿ فيهما ؛ ألّف 
الياء فيهما أصلّية 

  (غًن منقلبة عن واو 

 
ادلضارع أو 

 ادلصدر

ايء يف آخر 
الكلمة وقبلها 

 كسرة 

بدليل ادلصدر  (حِظو )أصلها  : حًظي
قلبت الواو ايء، ألهّنا تطّرفت  (احلظوة  )

نوعو إعالؿ ابلقلب ، قلب  )بعد كسر 
 (الواو ايء 
بدليل  (الّداعو )أصلها : الّداعي 
قلبت الواو ايء، ألهّنا  (يدعو  )ادلضارع 

نوعو إعالؿ ابلقلب  )تطّرفت بعد كسر 
 (، قلب الواو ايء 

 
قلب الواك آء إذا 
كقعت الواك سا نة 

 بعد  سر 

 ِمْوراث : مًناث 
 ِمْوزاف : ميزاف 

 
غيبة ال إعالؿ فيها  )

 (؛ ألّف الياء أصلية 

 
الفعل  )اجملّرد 

  (ادلاضي 

ميم مكسورة 
ايء يف بداية + 

 الكلمة 

بدليل اجملّرد  (ِمْوراث  )أصلها : مًناث 
، قلبت الواو ايء ، ألّف الواو  (ورث  )

نوعو إعالؿ  )وقعت ساكنة بعد كسر ، 
 (ابلقلب ، قلب الواو ايء 
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ادلفتاح دلعرفة  ادلثاؿ واألصل  القاعدة 
 األصل 

 اإلجابة النموذجّية  طريقة الكشف 

قلب الواك آءنا إذا 
اجتمعت الواك 
كالياء يف  لمة 

كاحدة ك اف أكَلمها 
 سا ننا 

على وزف  )منسّي 
أصلها  (مفعوؿ 
 .منسوي 

على وزف  ): ىٌّن 
أصلها  (فعيل 
 ىْوين 

 
طّيب ولٌّن ال  )

إعالؿ فيهما ألف 
ادلضارع يطيب 

ويلٌن فلم جتتمع 
الواو والياء يف كلمة 

 (واحدة 

 
 اجملّرد

أوذلا ميم 
وآخرىا ايء 

 ايء  أومشّددة
مشّددة يف 
وسط كلمة 
 ىٌّن ، سّيد 

على وزف  (منسْوي  )أصلها : منًسٌي 
،  (نسي  )اسم ادلفعوؿ بدليل اجملّرد 

قلبت الواو ايء مثّ أدغمت ، ألّف الواو 
والياء اجتمعتا يف كلمة واحدة وكاف 

نوعو إعالؿ ابلقلب  )أوالمها ساكًنا ، 
  (قلب الواو ايء 

 (فعيل )على وزف (ىْوين  )أصلها : ىٌٌن 
، قلبت الواو  (يهوف  )بدليل ادلضارع 

ايء مثّ أدغمت ، ألّف الواو والياء 
اجتمعتا يف كلمة واحدة وكاف أوالمها 

  (إعالؿ ابلقلب ، قلب الواو ايء )ساكن
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  قاضي ، ساعي:ؿ مث . ر وما قبلها مكسوىو االسم ادلعرب ادلنتهي بياء أصلية وغًن مشددة : اَلسم املنقوص
ادلفتاح دلعرفة  ادلثاؿ واألصل  القاعدة 

 األصل 
 اإلجابة النموذجّية  طريقة الكشف 

اَلسم املنقوص 
النكرة  إذا نٌوف 

 لضٌم أك الكسر 
 حيذفت آؤه 

رّب رميٍة من غًن 
 أصلها رامٌي : راـٍ 

 
: احلرؼ احملذوؼ 

 .الياء 

 
 ادلضارع 

 
 على وزف فاٍع 

بدليل ادلضارع    (رامٌي  )أصلها : راـو 
، حذفت الياء من آخر االسم  (يرمي  )

بتنوين ادلنقوص ألنّو اسم نكرة نّوف 
إعالؿ ابحلذؼ حذؼ ايء ) .  الكسر

   .(االسم ادلنقوص 
 ماىر يف راـٍ ىذا  

: لعب كرة القدـ 
 أصلها رامٌي 

 
:    احلرؼ احملذوؼ
الياء من آخر 

 االسم ادلنقوص 

بدليل ادلضارع     (رامٌي  )أصلها :  راـو   
، حذفت الياء من آخر االسم  (يرمي  )

 بتنوين الضمادلنقوص ألنّو اسم نكرة نّوف 
إعالؿ ابحلذؼ حذؼ ايء ادلنقوص  ). 

. ) 
 

اَلسم املنقوص إذا 
مجي مجعنا مذٌ رنا 

ساملنا حذفت آؤه ، 
كضٌم ما ق ل الواك 
 ك ًسر ما ق ل الياء 

 الّداعيػٌْْن : ين عِ الّدا
 الّداعيػْْوف: وف عُ الّدا

 
: احلرؼ احملذوؼ 

الياء من آخر 
 االسم ادلنقوص

 
 ادلفرد

اسم سلتـو بياء 
ونوف أو واو 
ونوف ومفرده 
 اسم منقوص

بدليل  (الداعيػٌْْن  )أصلها :  الٌدا ٌن
ُحذفت الياء من آخر  (الّداعي  )ادلفرد 

االسم ادلنقوص عند مجعو مجًعا مذكرًا 
سادلػًػػا وُكسر ما قبل الياء إشارة على 

إعالؿ ابحلذؼ حذؼ  ). حذؼ الياء 
  (الياء 
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ادلفتاح دلعرفة  ادلثاؿ واألصل  القاعدة 
 األصل 

 اإلجابة النموذجّية  طريقة الكشف 

: وف+ داعي 
 داعيػْْوف
: ين +الّداعي

 الداعيػٌْْن 

ْوف  )أصلها  : الٌدا وف   بدليل  (الداعيػْ
ُحذفت الياء من آخر  (الّداعي  )ادلفرد 

االسم ادلنقوص عند مجعو مجًعا مذكرًا 
سادلػًػػا وضّم ما قبل الواو إشارة على 

إعالؿ ابحلذؼ حذؼ ). حذؼ الياء 
  .(الياء 

 
  .رمو اَلدل (مهملة  )رمو الع ا، أك آء  ًن منقوطة  (ا  ) اثبتة  ل   كل ألف دمدكدةاسم  خره ألف اَلسم املق ور 

 
اَلسم املق ور إذا 
ي مجعنا مذٌ رنا  مجي

ساملنا حيذفت ألفو ، 
كفيتح ما ق ل الواك 

 .كالياء 

 األدانْْين :ين نَػػاألد
 األعاْلْوف: وف ؿَ األع
 أدانْْين: ين+أدىن
 أندْاْوف: وف+أدىن

احلرؼ احملذوؼ األلف  )
 من آخر االسم ادلقصور 

 
 ادلفرد

اسم سلتـو بياء 
ونوف أو واو 
ونوف ومفرده 
 اسم مقصور 

بدليل  (األدانْْين  )أصلها :  اادنىٌن
حذفت األلف من آخر  (األدىن  )ادلفرد 

االسم ادلقصور عند مجعو مجع مذّكر 
سامل وفُتح ما قبل الواو إشارة على 

إعالؿ ابحلذؼ حذؼ  )حذؼ األلف 
  (األلف 

 ( ألفاً أو واواً أو ايءً ) حرؼ عّلة وسطوالذي يكوف  الفعل ىو : الفعل ااجوؼ
 

الفعل ااجوؼ إذا 
سٌكن  خره حذؼ 

 كسطو 

 صْوْف : ُصن 
 بْيعْ : بػػِْع 

  

ادلضارع أو 
 ادلصدر 

 أصلو فعل أجوؼ وآخره ساكن 
ُسّكن  ( يصوف ) ادلضارع بدليل  (ُصْوْف  )أصلها : صيٍن 

عالؿ إنوعو  )آخر الفعل األجوؼ فُحذؼ وسطو 
 (ابحلذؼ حذؼ الواو 

ُسّكن آخر الفعل  (البيع )  ادلصدر بدليل ( بْيعْ  )أصلها :  ًبيٍ 
   (ايء اؿعالؿ ابحلذؼ حذؼإ)األجوؼ فُحذؼ وسطو 
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ىو الفعل الذي يكوف أولو حرؼ :  الفعل ادلثاؿ الواوي
  (الواو  )عّلة 

 
ادلفتاح دلعرفة  ادلثاؿ واألصل  القاعدة 

 األصل 
 اإلجابة النموذجّية  طريقة الكشف 

الفعل املثاؿ الواكم 
 ل  كزف فعل 
كمضار و يفًعل 

حتذؼ الواك منو يف 
مضار و كأمره ، 

كحتذؼ يف م دره 
إذا  ٌوض  نها بتاء 

  خره 

: (مضارع )جتد 
 توجد 
: (أمر  )ِصْف 

 اوصف 
  : (مصدر  )ِصلة 

 الوصل         

 
 الفعل ادلاضي

   (اجملّرد  )

 
الفعل ادلاضي 

 يبدأ بواو

     بدليل اجملّرد (توجد  )أصلها  :َتد 
  حذفت الواو يف ادلثاؿ الواوي (وجد  )
عند ( يفِعل ) الذي مضارعو  ( فَػَعلَ  )

الؿ ابحلذؼ إعنوعو  )أخذ ادلضارع منو 
  (حذؼ الواو 

  بدليل اجملّرد ( صفوْ ا )أصلها  :ًصفٍ 
حذفت الواو يف ادلثاؿ الواوي  ( صفوَ  )
عند ( يفِعل ) الذي مضارعو  ( فَػَعلَ  )

  مثّ ُحذفت مهزة الوصل   منومرأخذ اال
  (الؿ ابحلذؼ حذؼ الواوإعنوعو  )

   بدليل اجملّرد  (الوجد )أصلها : ًصلة 
حذفت الواو يف ادلثاؿ الواوي  ( صلوَ  )
عند ( يفِعل ) الذي مضارعو  ( فَػَعلَ  )

مثّ ُأضيفت اتء يف آخره  صدر منوأخذ امل
 (الؿ ابحلذؼ حذؼ الواو إعنوعو  )

 
 

 (الف ،واو ، ايء  )ىو الفعل الذي آخره حرؼ عّلة  : الفعل الناقص -
 فويسعَ : يسعى :  ضلو  تلحشي  خرى الفعًل للدَللة  ل  مجا ة الذ ورضمًن رفي مٌت لىي  : كاك اجلما ة -
 فيػدتمتِ : دتضي: ضمًن رفع مّتصل للداللة على ادلفرد ادلخاطبة ، ضلو  : آء املخاط ة -
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ادلفتاح دلعرفة  ادلثاؿ واألصل  القاعدة 
 األصل 

 اإلجابة النموذجّية  طريقة الكشف 

الفعل الناقص          
 (املاضي كاملضارع  )

ُيذؼ حرؼ العٌلة من 
 خره  ند إسناده إىل 
كاك اجلما ة أك آء 
املخاط ة ، فإذا  اف 

احملذكؼ الواك أك الياء 
ضٌم ما ق ل الواك ك سر 
ما ق ل الياء كإذا  اف 
احملذكؼ ألف فيتح ما 

ق ل كاك اجلما ة أك آء 
 املخاط ة 

ٍوا : رضيوا   رضيػٍ
 (احملذوؼ ايء  )

 رضْيوا: وا +رضي
 

     رمٍاٍكا: رمىوا 
 (احملذوؼ ألف)

 رمْاْوا: وا +رمى
 

ٍوف : دتميوف   دتميػٍ
 (احملذوؼ ايء )

 دتشيػْْوف:وف+دتشي
 

 ختمٍاٍكف : ختمىوف 
  (احملذوؼ ألف  )

 ختشْاْوف:وف+ختشى
 

 دتشيػٌْْن : دتِشٌن 
 (احملذوؼ ايء )

 دتشيػٌْْن : ين+دتشي
 

 تسعْاْين:تسَعٌن 
 (احملذوؼ ألف  )

 تسعْاْين:ين+تسعى

ادلضارع أو 
ادلصدر أو 
 اإلسناد 

حبيث يظهر 
احلرؼ 
 احملذوؼ 

فعل ماٍض أو 
مضارع ينتهي 
بواو مجاعة أو 

 ايء سلاطبة 
وماضيو ينتهي 

حبرؼ عّلة       
  (فعل انقص  )

بدليل  (رضيوا  )أصلها : رضيوا 
حذفت الياء  (رضي  )اجملّرد ادلاضي 

من آخر الفعل ادلاضي الناقص عند 
إسناده لضمًن واو اجلماعة وضّم ما 

نوعو إعالؿ ابحلذؼ  )قبل الواو 
 (الفعل الناقص حذؼ الياء من آخر

 
بدليل  (ْوا ماْ ر )أصلها :  مىوار

 لفحذفت األ ( مىر )اجملّرد ادلاضي 
من آخر الفعل ادلاضي الناقص عند 

ما فتح إسناده لضمًن واو اجلماعة و
نوعو إعالؿ ابحلذؼ  )قبل الواو 
  من آخر الفعلأللفحذؼ ا
  .(الناقص

 

( ختشْاْوف  )أصلها :  :ختمىوف 
( أنت ختشى  ) سنادبدليل اإل

 من آخر الفعل لفحذفت األ
 الناقص عند إسناده لضمًن ضارعامل

       ما قبل الواوفتح واو اجلماعة و
نوعو إعالؿ ابحلذؼ حذؼ  )
  .( الناقص من آخر الفعلأللفا
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 ....استخرج من النص م درنا  مل  مل فعلو أك اسم فا ل  مل  مل فعلو أك -   1   :صيغة الوزارة

  (كيطلب إ راب اَلسم الواقي بعد امل در كاملمٌتش  )أ رب ما حتتو خط  -2
 صٌوب اخلطأ يف ما حتتو خط  -3
: إذا انتهت الكلمة بضمًن نض ط اْلرؼ ق ل الضمًن ، مثل : انت و  )اض ط  لمكل  خر الكلمة املخطوط حتتها  -4

 ػػػػػػػػػػػومػػػػػػػػمعظ
 ..... مل فعلو يف   ارة  (امل در أك اسم الفا ل أك اسم املفعوؿ أك ال فة املمٌ هة  ) ٌلل  مل  -5

  عنل املصـــــــــــــــدر 

 (..... قاـ بعملية  ): ميكن صياغة ادلصدر الصريح غالًبا من خالؿ سبقو برتكيب  : ملحو ة   

 ..قاـ بعملية الُشْرب ، قاـ بعملّية التعليم ، استعماؿ ، انكسار  : َشِرَب :  مثاؿ  -
  فين ب مفعوَلن بػػػويعمل امل در  مل الفعل إذا  اف مضافنا إىل فا لو يف املعىن.  

  تقدميي زآدو ىديٌةن اٌمو دليلي حمٌ تو َلا : مثاؿ 
اليت تعرب مضاؼ إليو وتعّد فاعاًل يف ادلعىن ، فعمَل  (زايد  )جاء مضافًا إىل كلمة  (تقدًن  )ادلصدر الصريح 

 .ادلصدر  ، لذا نصب مفعواًل بو وىو ىديًة 
 مفعوؿ بو للمصدر منصوب وعالمة نصبو تنوين الفتح الظاىر على آخره : ىديةن  -

  يعج ين قوليك ال دؽى : مثاؿ  خر 

اليت تعرب مضاؼ إليو وتعّد فاعاًل يف  (الكاؼ  )جاء مضافًا إىل الضمًن ادلّتصل  (قوُؿ  )ادلصدر الصريح 
 .ادلعىن ، فعمَل ادلصدر  ، لذا نصب مفعواًل بو وىو الصدَؽ 

 مفعوؿ بو للمصدر منصوب وعالمة نصبو تنوين الفتح الظاىر على آخره : ال دؽى  -
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  منحي املعٌلم الطالبى جائزةن ُيٌفزهي  ل  التفٌوؽ كاإلبداع : مثاؿ  خر 

اليت تعرب مضاؼ إليو وتعّد فاعاًل يف ادلعىن ،  (ادلعّلم  )جاء مضافًا إىل الكلمة   (منح  )ادلصدر الصريح 
 فعمَل ادلصدر  ، لذا نصب مفعواًل بو أّوؿ  وىو الطالَب ومفعواًل بو اثٍف وىو جائزًة 

  (منح واخّتاذ تنصب مفعولٌن اثنٌن : ادلصدرين  )

 ؟ (يعجبين قوُلك الصدَؽ )عمل ادلصدر عمل فعلو يف مجلة  :  ٌلل -
 .إضيف إىل فاعلو يف ادلعىن  (قوؿ  ) ألّف ادلصدر :اإلجابة 

 يكوف أّولو ميًما مضمومة ومكسور أو. حافظ ، الكاظمٌن ، آٍت ، جاّد :  على وزف فاعل ضلو اسم الفا لأييت  
 ُمدرِؾ ، ُملتِمس  ، الػُمنِجز  ، شُلتِلئة : ضلو    (ِ  مػُػ  ػ )ما قبل اآلخر 

 يكوف أّولو ميًما مضمومة ومفتوح  ما قبل أومذمـو ، مرضّي ، زلفوظ  ، : وأييت اسم ادلفعوؿ على وزف مفعوؿ ضلو 
 مؤلفة ،ُمنّسقة ، ادلهّذبة ، ُمرتّبة : ضلو  (َ  مػُ  ػػ )اآلخر 

 : وأتيت الصفة ادلشّبهة على أوزاف متعددة وىي حسب اجلدوؿ اآليت 

املثاؿ الوزف 
أمحر محراء ، أ ور  وراء أفعل كمؤنثها فع ء 
حًناف حًنل ،  ض اف  ضىب فع ف كمؤنثو فعل  

 يجاع فيعاؿ 
ل ش ، فرًح فىًعٍل 
بىطىل ، حسىن فػىعىل 
 ٍهم ، ضٍخم فٍعل 

كسيم ،  رمي  (إذا دٌلت  ل  صفة اثبتة )فعيل 
رىزاف ، جى اف فعاؿ 
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كين ب مفعوَلن بو إذا  (أم َل يق ل اَلاء  )  فًنفي فا  ن إذا  اف من فعلو َلزـو يعمل اسم الفا ل  -1
 (. أم َل يق ل اَلاء )  جاء متعدآًّ 

 (ال يقبل اذلاء ، أي ادلعىن غًن مستقيم  )ذىبُو :  الفعل ذىب عند اضافة اذلاء لو يصبح  : توضيح  ،
 إذف الفعل الـز 

 ، إذف الفعل متعدٍّ  (يقبل اذلاء ، ادلعىن مستقيم  )أصلزُه : أصلَز  -
 . فرتفي فا  ن فقط  تعمل ال فة املم هة -2
  فًنفي  ئب فا لو فقط يعمل اسم املفعوؿ -3

  (اسه الفاعل والصفة املشّبهة واسه املفعول  )شروط عنل املشتقات 

 :تعمل املمتٌقات  ٌلها بنفس المركط كىي 

 التوضيح ادلثاؿ الشرط
  معرفًة بأل 

 التعريف 

وعند التعليل نكتب ألف  )
ادلشتق جاء معرّفًا أبؿ 

  (التعريف 

معرّفًا أبؿ فعمل لذا  (ادلنّفذ  )جاء اسم الفاعل   ادلشروَع رلاٌز الػُمنفِّذ
  (ادلشروَع  )نصب مفعواًل بو وىو 

مفعوؿ بو السم الفاعل منصوب وعالمة : املمركعى 
 نصبو الفتحة الظاىرة على آخره 

معرّفة أبؿ  (الكبًنة  )جاءت الصفة ادلشبهة  ساحُتو الكبًنة زرت ادلسجد  
تنّبو  )فعملت ، لذا رفعت فاعاًل وىو ساحُة 
 (الضّمة نضعها قبل اذلاء الضمًن ادلّتصل 

فاعل للصفة ادلشّبة مرفوع وعالمة رفعة : ساحتيوي 
الضمة الظاىرة على آخره ، وىو مضاؼ ، واذلاء 

 . ضمًن مّتصل مبين يف زلل جر ابإلضافة 
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معرّفة أبؿ فعمل ، لذا  (ادلمنوع  )جاء اسم ادلفعوؿ   فعُلو يرغبو الناس ادلمنوع
تنّبو الضّمة نضعها  )رفعت انئب فاعل وىو فعُل 

 (قبل اذلاء الضمًن ادلّتصل 
انئب فاعل السم ادلفعوؿ مرفوع وعالمة : فعُل 

 ...رفعو الضّمة الظاىرة على آخره ، وىو مضاؼ
  (ميّوًىا )جمّرًدا مً أل التعريف   (اسه الفاعل ، الصفة املشبهة ، اسه املفعول  )إذا جاء املشتق 

 :فإّىه يعنل إذا  
 

  (أ  )ُسبق باستفهاو 

 

عند التعليل نكتب ألهنا 
      رلّردة من أؿ التعريف

وسبقت  (منّونة  )
ابستفهاـ  

 

  وعدَؾ أـ ال ؟ ُمنجزٌ أ
 

مسبوؽ ابستفهاـ فعمل ،  (ُمنِجز  )اسم الفاعل 
  (وعَد  )لذا رفع مفعواًل بو وىو 

  بيُتك من ىنا ؟بعيدٌ أ
 

مسبوقة ابستفهاـ فعملت،  (بعيٌد  )الصفة ادلشبهة 
 (بيُت )لذا رفعت فاعاًل وىو 

مسبوؽ ابستفهاـ فعمل ،  (موىوبة  )اسم ادلفعوؿ   خدجيُة جائزًة لتفّوقها موىوبةٌ أ
  (خدجيةُ   )لذا رفع انئب فاعل وىو 

  (ما  )ُسبق بيفي  

عند التعليل نكتب ألهنا 
      رلّردة من أؿ التعريف

 نفيوسبقت ب (منّونة  )

  أخوؾ واجباتو انسٍ ما 
 

مسبوؽ بنفي فعمل ، لذا رفع  (انٍس  )اسم الفاعل 
 (أخو  )فاعاًل وىو 

  احلصوؿ على اجلائزةصعبٌ ما 
 

مسبوقة بنفي فعملت،  (صعٌب  )الصفة ادلشبهة 
 (احلصوُؿ  )لذا رفعت فاعاًل وىو 

مسبوؽ بنفي فعمل ، لذا  (مذمـو  )اسم ادلفعوؿ   رجٌل يساعد اآلخرين مذموـٌ ما 
 (رجٌل  )رفع انئب فاعل وىو 
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 ميادى 

عند التعليل نكتب ألهنا 
      رلّردة من أؿ التعريف

 وجاءت منادى (منّونة  )

  اخلًَن صانًعااي 
 

منادى فعمل ، لذا رفع  (صانًعا  )جاء اسم الفاعل 
 (اخلًَن  )مفعواًل بو وىو 

  خلُقُو شْهًمااي 
 

منادى فعملت،  (شهًما  )جاءت الصفة ادلشبهة 
 (خلُق  )لذا رفعت فاعاًل وىو 

منادى فعمل ، لذا رفع  (ُمثّقًفا  )جاء اسم ادلفعوؿ   فكرُُه ُمثّقًفااي 
 (فكُر  )انئب فاعل وىو 

 خــــــــــــــــرب  

خرب ملبتدأ أو خرب  )

لكاٌ وأخواتها أو 

ٌّ وأخواتها   (خرب أل

عند التعليل نكتب ألهنا 
      رلّردة من أؿ التعريف

 وجاءت خرب (منّونة  )

طًة األجواُء يف األردّف  ُمنشِّ
  السياحةَ 

 

طٌة  )جاء اسم الفاعل  خرب للمبتدأ األجواُء  (منشِّ
 (السياحَة  )فعمل ، لذا نصب مفعواًل بو وىو 

بديٌع إّف قلمي جبماؿ طّلتك 
 إنتاُجوُ 

  

خرب إفَّ فعملت،  (بديٌع   )جاءت الصفة ادلشبهة 
 (إنتاُج  )لذا رفعت فاعاًل وىو 

 (ادلرأة  )خرب للمبتدأ  (مصونة  )جاء اسم ادلفعوؿ   حريّتها يف األردّف مصونةٌ ادلرأُة 
 (حريُة  )فعمل ، لذا رفع انئب فاعل وىو 

 صفة 

عند التعليل نكتب ألهنا 
      رلّردة من أؿ التعريف

 وجاءت صفة (منّونة  )

  مجالُػػػػو ابىرٌ إنّو بيٌت 
 

صفة فعمل ، لذا رفع  (ابىٌر  )جاء اسم الفاعل 
 (مجاُؿ  )فاعاًل وىو 

عريمٍت جلست حتت شجرٍة 
  .ساُقها

 

صفة فعملت،  (عريمٍت   )جاءت الصفة ادلشبهة 
 (ساُؽ  )لذا رفعت فاعاًل وىو 

 .أحداثُهاُمنظَّمًة قرأُت روايًة 
 
 

صفة  فعمل ، لذا رفع  (ُمنظَّمًة  )جاء اسم ادلفعوؿ 
 (أحداُث  )انئب فاعل وىو 
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 حال 

عند التعليل نكتب ألهنا 
      رلّردة من أؿ التعريف

 وجاءت حاؿ  (منّونة  )

 كأس حاماًل عاد ادلنتخب 
 البطولة

 

حاؿ فعمل ، لذا  (حاماًل  )جاء اسم الفاعل 
  (كأَس  )نصب مفعواًل بو وىو 

 أحبُّ ادلرَء عْذاًب لسانُُو 
 

حاؿ فعملت، لذا  (عذاًب  )جاءت الصفة ادلشبهة 
 (لساُف  )رفعت فاعاًل وىو 

يعجبين ادلغرتبوف مرفوعًة 
 رؤوسهم فخرًا ابلوطن 

حاؿ فعمل ، لذا رفع  (مرفوعة  )جاء اسم ادلفعوؿ 
 (رؤوُس  )انئب فاعل وىو 
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 اليسب

 آبخر االسم ادلعرب وكسر ما قبلها  (ُتسّمى ايء النسب  ) إحلاؽ ايء مشدَّدة  :النسب. 
  (الياء الػُمظلَّلة تسمى ايء النسب  )   يّ مسرِحػػ:    ، مسرح يّ عربػػػػػِ : عرب : مثاؿ  

  اإلجياز والتخصيص :الغاية من النسب  
  طرفا النسب : 

 اَلسم املنسوب ق         اَلسم املنسوب  لي

  عرببببِـ ّي   رب                           

  معرِـ ّي             مسرح                       

      

 :م حظات ىاٌمة 

:      ، وقد جيمع ضلو قولنا  (الّلغة العربيَّة من أدؽِّ اللغات بيااًن  ): قد يؤّنث االسم ادلنسوب ضلو قولنا  (1
  (يفيد ادلسرِحػػيُّوف من اتريخ ادلسارح العادلية وروائعها  )

 
 ، فال يكوف ىناؾ نسب يف الياء اليت أتيت أصلية آء ممٌددة كزائدةالياء يف آخر االسم ادلنسوب ىي  (2

  (حّي ، نيّب ، شقّي ، سجّية ، قضّية ، ىديّة  )مثل 
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 حاَلت النسب

 
 اَلسم املنسوب طريقة النسب مثاؿ حالة النسب
اَلسم املختـو بتاء 

 (ًتء مربوطة )التأنيث 
 

 جامعة ، ثقافة ، كردة 

 
 جامًعٌي : جامعة  ضلذؼ التاء عند النسب

 ثقايفٌ  : ثقافة 
 كرًدٌم :  كردة 

اَلسم الث ثي املكسور 
 العٌن 

 

نفتح عينو عند النسب      ملِػك ، كػِتف ، لػبِػق
 (احلرؼ الثاين  )

 مَلِكّي  :  مِلك 
 كَتِفّي  :  كِتف 
 لَبِقّي :  لِبق 

 
اَلسم املمدكد  

ىو اسم ينتهي هبمزة ق لو )
 (ألف زائدة 

إنشاء ، صحراء ، دعاء ، 
 بناء 

: إذا كانت اذلمزة أصلّية 
تبقى على حاذلا مع إضافة 

 ايء النسب 

 إنشاِئيّ : إنشاء 
 إمالِئّي : إمالء
 إقراِئيّ : إقراء 

إذا كانت اذلمزة زائدة 
 تقلب واًوا عند النسب 

 صحراِويّ : صحراء 
 محراِويّ : محراء 
 صلالِويّ : صلالء 

إذا كانت اذلمزة منقلبة جاز 
قلبها واًوا أو بقاؤىا على 

 حاذلا 

 شفاِوّي أو شفاِئيّ : شفاء 
 دعاِوّي أو دعاِئيّ : دعاء 
 بناِوّي أو بناِئيّ : بناء 
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 اَلسم املنسوب طريقة النسب مثاؿ حالة النسب

 اَلسم املق ور 
اسم معرب ينتهي أبلف  )

 (الزمة مقصورة 

 عصا ، سْلمى ، فرنسا
 

 حبسب موقع األلف 
 :إف جاءت األلف اثلثة 
تقلب واًوا عند النسب 

 ويفتح ما قبلها

 َعَصِوّي : عصا 
 ربػَِويّ :  راب 

 
 

إذا جاءت رابعة واحلرؼ 
  الثاين ساكن

 نضيف واًوا بعدىا 

 حٍيفاًكمٌ : حٍيفا 
 سلماِويّ : سْلمى

 
إذا كانت رابعة واحلرؼ 

 جاءت  أوالثاين متحّرؾ
:  فأكثر األلف خامسة

 حتذؼ عند النسب

 كنِدّي : كَندا 
 خبارِيّ :  خُبارى 

 مصطِفيّ : مصطفى 
 

 اَلسم املنقوص 
اسم معرب ينتهي بياء  )

مكسور  (أصلية  )الزمة 
  (ما قبلها

 اذلادي ، القاضي ، الداعي 
 

ينسب االسم ادلنقوص 
الذي ايؤه رابعة بقلبها واًوا 

 وفتح ما قبلها

 ادلاّضوّي :  ادلاضي 
 الثاَنوّي : الثاين 

 القاضِويّ : القاضي
 

 (فىعيلة  )اَلسم  ل  كزف 
 (فػيعىيلة  )أك 

 مىدينة  ،  ىيرىيرة ،  زيزة
 

إذا مل يكن االسم مضّعف 
  (أي ليس فيو حرؼ مكّرر)

حتذؼ ايؤه وكذلك اتؤه 
 .ويفتح احلرؼ الثاين 

  (َمَدينّ  : ةنػيػمد )
 (ُجَهنِػّي : ُجَهينة  )
 (قَػَبِلّي : قبيلة  ) 
 

 : إذا جاء االسم مضّعًفا
 .حتذؼ اتؤه فقط 

 

  (ُىريرِّي : ُىريرة  )
 (حقيِقّي : حقيقة  )
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 اَلسم املنسوب طريقة النسب مثاؿ حالة النسب
اَلسم املختـو بياء 

 ممٌددة

 

حّي ،  عدّي ، غّي ، 
 ُقصيّ 

 

االسم ادلختـو بياء مشّددة 
 ردُّ ايئو :بعد حرؼ واحد 

األوىل إىل أصلها وقلب 
 الياء الثانية واًوا 

 

 حيِويّ : حّي 
  ( نفك اإلدغاـ (

 حػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػي
الياء األوىل أصلها ايء 

  (حِيَي  )بدليل الفعل 
 الياء الثانية تقلب واًوا 

 زوِوّي : زّي 
  ( نفك اإلدغاـ (

  زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
الياء األوىل أصلها واو 

  (زوى )بدليل الفعل 
 الياء الثانية تقلب واًوا

االسم ادلختـو بياء مشّددة 
 حتذؼ الياء  :بعد حرفٌن

 األوىل وقلب الثانية واًوا

  (عدِوّي : َعدّي )
 (نبِوّي : نيّب  ) 
  (علِوّي : علّي  ) 

 
 
 

اَلسم الث ثي احملذكؼ 
اْلرؼ ااخًن )ال ـ 

 (حمذكؼ 
 

 

تردُّ الاّلـ واًوا ويُفتح ما  يد ،  أخ ،  سنة  
+ نضيف واو  )قبلها ،  

  (ايء النسب 
 

 (يَدوّي : يد  )
  (أَخوّي : أخ  )  
  (سَنوّي : سنة  )
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 اَلسم املنسوب طريقة النسب مثاؿ حالة النسب

اَلسم املرٌ ب تر ي نا 
  إضافينا كمزجينا

 اَلسم املرٌ ب تر ي نا 
 ىو االسم الذي :إضافينا 

يكوف فيو اجلزء األّوؿ      
مضاؼ واجلزء  (الصدر  )

مضاؼ  (العجز  )الثاين 
عبدهللا ، أبو : إليو مثل 

 فراس 
 
 
 
 
 

 

 :ملرٌ ب تر ي نا إضافينا ا
عبد القادر ، ابن حنبل ، 

 أبو حنيفة ، َكفر أسد 
 صالح الدين ، اتج الدولة 

 ننسب اجلزء األّوؿ 
 
 
 
 
 
  

 صالِحيّ : صالح الّدين 
 اتِجّي : اتج الّدولة 

ننسب اجلزء األوؿ ألّف  )
اجلزء الثاين يوقعنا يف اللبس 
فهناؾ أمساء كثًنة هنايتها   

  (الّدين أو الّدولة )
 

 قادرِيّ : عبد القادر  ننسب اجلزء الثاين 
 حنبِليّ : ابن حنبل 
 حَنِفّي : أبو حنيفة 
 أسِدّي : َكفر أسد 
  ُعذرِيّ : بين ُعذرة 

 حفظ: حالة  اٌذة 
   ديلٌ :   دهللا 

 
اَلسم املرٌ ب تر ي نا 

 ىو مرّكب ُمزج :مزجينا 
جزآه وأصبحا كلمة واحدة 

 طربستاف ، بعلبك : مثل 
 

 
 
 

 املرٌ ب تر يب مزجي 
أفغانستاف ، طربستاف ، 

 كردستاف 

 أفغاينّ : أفغانستاف   ننسب اجلزء األّوؿ فقط 
 طرِبيّ : طربستاف 
 كرِدّي : كردستاف

  (حفظ):  حاَلت  اٌذة 
 حضرًميٌ : حضرموت 

 بعل ًكيٌ : بعل ك 
 تلحًميٌ : بيت ْلم 
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 اَلسم املنسوب طريقة النسب مثاؿ حالة النسب
 اجلمي

  (مفرده من لفظو  )
ُدوؿ ، آاثر ، ُصحف ، 

 ِمهن ، قبائل 
 َدوِلّ : َدولة : ُدوؿ  ننسب إىل مفرده 

 أثرِيّ : أثر : آاثر 
 َصحِفيّ  :صحيفة : صحف 

 اسم اجلمي
ما تضّمن معىن اجلمع )  

غًن أنّو ال واحد لو من 
لفظو وإّّنا واحده من 

 (معناه

 قوِمّي : قـو  ننسب للجمع نفسو  قـو ، رىط ، مجاعة ، خيل 
 رىِطّي : رىط 

 مجاِعيّ : مجاعة 

 اسم اجلنس اجلمعي
ىو مجع ينتهي مفرده بتاء 

 التأنيث أو ايء مشّددة

 دترِيّ : دتر  ننسب للجمع نفسو دتر ، تفاح ، عرب ، يهود 
 تفاِحيّ : تفاح 
 عِريبّ : عرب 

 أنصارِيّ : أنصار  ننسب للجمع نفسو أنصار ، اجلزائر ، ادلدائن  العلم
 اجلزائرِيّ : اجلزائر 
 أوزاِعّي : أوزاع 

اجلمي الٌداؿ  ل  فئة من 
 فئات اجملتمي

 ُعّماِلّ : عّماؿ  ننسب للجمع نفسو عّماؿ ، طاّلب ، أعراب 
 طاّليبّ : طاّلب 
 أعرايبّ : أعراب 

اجلمي الٌداؿ  ل  مهنة 
 يزاكَلا الناس

 جواىرِّي : جواىر  ننسب للجمع نفسو جواىر ، ساعات 
 ساعايتّ : ساعات 
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